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Tolv månader före bröllopet 

 Bestäm datum för bröllopet 
 Bestäm hur bröllopet ska se ut och om ni vill ha ett särskilt bröllopstema 
 Bestäm plats för bröllopsmottagningen 
 Bestäm hur många gäster ni vill bjuda till bröllopsfesten 
 Boka kyrka eller lokal för vigseln 

 

Nio månader före bröllopet 

 Gör upp en budget över vad bröllopet får kosta 
 Bestäm bröllopsklänning. Det är viktigt att vara ute i god tid om den behöver sys in och 

justeras 
 Boka lokal till bröllopsfesten, kanske ett bröllop på slott eller herrgård? 
 Boka hotellrum för er bröllopsnatt själva och eventuellt reservera åt gästerna 
 Boka fotograf till bröllopet 
 Sätt ihop gästlistan 
 Dela ut roller till gästerna 

 

Sex månader före bröllopet 

 Börja planera arrangemanget kring festen 
 Utse en toastmaster 
 Bestäm tema för bröllopet 
 Bestäm kläder till tärnor och brudnäbbar 
 Beställ brudbukett och övriga blomsterarrangemang 
 Beställ trycksaker, t ex inbjudningskort och tackkort 
 Börja planera er smekmånad och bröllopsresa 

 

Fyra månader före bröllopet 

 Planera ert bröllopsprogram och träffa vigselförrättaren. Eventuellt ha ett vigselsamtal 
med prästen 

 Fundera och samtala om era bröllopslöften ni ska avge till varandra under vigseln 
 Välj och boka in musik till vigsel och bröllop 
 Bestäm bröllopsmenyn och ordna mat och dryck till bröllopsfesten 
 Planera och boka in övriga tillbehör till festen, t ex bord & stolar, porslin, dekorationer och 

trycksaker 
 Boka in all transportering under bröllopsdagen 

 

Tre månader före bröllopet 

 Planera bröllopsdagen i detalj 
 Välj ut vigselringar och gravering 
 Skicka in hindersprövning till skatteverket 
 Införskaffa brudens övriga tillbehör, t ex skor, brudhandskar, underkläder och 

bröllopssmycken 
 Boka tid för bröllopsfrisyr, make-up och bröllopsnaglar 
 Boka bröllopsresa 
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Två månader före bröllopet 

 Skicka ut inbjudningskort till bröllopet - sätt osa-datum senast en månad före. 
 Beställ bröllopstårta 
 Skriv inköpslista för det ni själva ska stå för 
 Skriv presentlista på bröllopspresenter och informera gästerna om hur de får tag på den 
 Skriv eventuellt äktenskapsförord 

 

En månad före bröllopet 

 Prova brudklänningen ifall det skulle behövas någon justering 
 Gör bordsplacering 
 Förbered byte av id-handlingar om någon av er ska byta efternamn 
 Öva på bröllopsvalsen 

 

Två veckor före bröllopet 

 Hämta vigselringarna 
 Kontakta bröllopsfotograf om detaljer kring fotograferingen 
 Besök festlokalen och planera festen i detalj 
 Stäm av slutliga detaljer med eventuellt cateringföretag 
 Informera alla berörda om schemat för bröllopsdagen 
 Uppdatera bordsplaceringen när ni vet vilka som kommer 

 

En vecka före bröllopet 

 Repetera vigselprogrammet med alla berörda 
 Packa och ordna praktiska detaljer inför bröllopsresan 
 Dagen före bröllopet 
 Lämna in ombyte och eventuell packning till hotellet om ni bokat bröllopssvit 
 Dekorera med blommor och annan utsmyckning i kyrka och festlokal 
 Slappna av så mycket det går och lägg er tidigt 

 

Bröllopsdagen 

 Hämta blommor 
 Dubbelkolla att ringarna är med 
 Gift er och ha bröllopsfest 
 Tillbringa bröllopsnatten på hotell 

 

Efter bröllopet 

 Lämna tillbaka allt som ni har hyrt 
 Texta och skicka ut tackkort till bröllopsgästerna 


